
 

 

 

18/5/2016 

  #4 מס' מעורבות סטודנטיאליתועדת סיכום ישיבת 

 .חדר ישיבות מעורבותב 15/5/2016הישיבה התקיימה בתאריך 

 22:30זמן סיום:  20:20זמן התחלה: 

 

 נוכחים:

 .טרם, עדן אלקובי אביעד כהן, יעל עמית, איתמריעל ארם,  חברי הוועדה:

 משקיפים:

 ד מעורבותרמ" –משקיפים אופיר נתפלי 

 אור קרןחבר ועדת ביקורת: 

  חסרים:

 ילה שלזינגרימור ראובן, א

 

 עיקרי הישיבה

 הצעות החלטה:

 שינוי שם המדורהנושא: 

את ועדת מעורבות ממליצה לוועדת תקנון לשנות נוסח ההצעה: 

שם המדור ממדור מעורבות סטודנטיאלית למדור מעורבות 

 חברתית

איתמר טרם, יעל קולות בעד: 

 עמית, אביעד כהן, 
 יעל ארםנמנעים:  איןקולות נגד: 

 ☐נושא חסוי:  ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 

 לא נכחה בדיון ולכן לא השתתפה בהצבעה עדן אלקוביהערות: 

 

 

 

 שוויון שעות מרכזת  5קיצוץ הנושא: 

  והעברתן לרכז עושים רחוב מגדרי

שעות מתפקיד  5וועדת מעורבות מחליטה לקצץ נוסח ההצעה: 

שעות  45-רכזת שוויון מגדרי והטרדות מיניות והקטנת התקן מ

שעות חודשיות. והעברתן  לרכז עושים רחוב  40-חודשיות ל

 שעות.  55-שעות ל 50-והגדלת התקן מ

איתמר טרם, יעל קולות בעד: 

 עמית, אביעד כהן, יעל ארם
 איןנעים: נמ איןקולות נגד: 

 ☐נושא חסוי:  ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 

 עדן אלקובי לא נכחה בדיון ולכן לא השתתפה בהצבעההערות: 

 

 

 



 

 

 

 

תמיכה כלכלית והשתתפות הנושא: 

 באירועי הגאווה העירוניים בחודש יוני

מסמיכה את אופיר להעניק תמיכה  וועדת מעורבותנוסח ההצעה: 

כלכלית באירועי הגאווה העירוניים בחודש יוני בסכום של עד 

שקלים וזאת בכפוף למעורבות אקטיבית ונוכחות של תאים  5000

 פוליטיים והתא הגאה והופעת הלוגו של האגודה בארועים 

רם, יעל איתמר טקולות בעד: 

 יעל ארם עמית,
 אביעד כהןנמנעים:  איןקולות נגד: 

 ☐נושא חסוי:  ☒נכח חבר ועדת ביקורת בהצבעה:  ההצעה התקבלה.דין ההצבעה: 

 עדן אלקובי לא נכחה בדיון ולכן לא השתתפה בהצבעההערות: 

 

 

 

 

 

 

 נושאים לדיון:

 שינוי שם המדורהנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

אופיר נפתלי , רמ"ד המדור, הציע לשנות את שם המדור ממדור מעורבות סטודנטיאלית למדור הערות: 

מעורבות חברתיתי בטענה שהמדור פונה לסוגי שונים של מעורבות ובניהם גם מעורבות סטודנטיאלית )לשם 

 ת מעורבות סטודנטיאלית(. /כך יש רכז

 

 

מגדרי והעברתן לרכז עושים שעות מרכזת שוויון   5קיצוץ : הנושא

 רחוב

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

 שעות שקוצצו. 5-איזה רכז יועברו הבנושא ל המשך להחלטה שהתקבלה בישיבה הקודמת היווה דיוןההערות: 

נפח גדול תופס שעות לרכז עושים רחוב התקבלה מתוך הבנה שהפרויקט הולך ו 5-ההחלטה להעביר את ה

 יותר ושמתוך התפקידים במדור הוא הכי זקוק לתוספת זאת.

 

 

תמיכה כלכלית והשתתפות באירועי הגאווה העירוניים הנושא: 

  בחודש יוני. 

נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

תיקח חלק באירוע חשוב זה הנושא הוצג על ידי רמ"ד המדור, שטען שישנה חשיבות גדולה שהאגודה הערות: 

. התפתח דיון סביב הנושא שעיקרו היה : שממוקם מחוץ לכותלי האוניברסיטה ותביע את עמדתה בריש גלי

מדוע לתמוך כלכלית באירוע זה ולא בכל אירוע אחר? והאם זאת פתיחת צוהר לבקשות חוזרות וחדשות על ידי 



 

 

שהמדור בכל מקרה תומך בארגונים וכאשר מדובר בסכום ארגונים אחרים? הטיעונים בעד הסתמכו על העובדה 

היה שזה פתיחת צוהר לבקשות נוספות על ידי  כסף גדול ,  נדרש אישור הוועדה. מצד שני הטיעון העיקרי נגד

 ארגונים אחרים ללא שום מנגנון חוקים שיעזור להחליט מי מהארגונים זכאי לתמיכה כלכלית ומי לא. 

 

 

   למדור מעורבותממדור תפעול מעבר משרד הרווחה הנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

וחברי וועדת תפעול. רמ"ד מעורבות הציג  בשלב זה נכחו בישיבה סגן יושב ראש האגודה , דניאל איטחהערות: 

בפני הנוכחים את הסיבות מדוע משרד רווחה צריך להיות תחת אחראיות המדור. ולאחר מכן נעשה סבב שבו 

כול אחד מחברי הוועדה הציג את עמדתו בנושא. נכון לכתיבת דו"ח זה וועדת תפעול החליטה להצביע נגד שינוי 

 נטי.זה ולכן העניין קצת פחות רלוו

 

 

  תפקוד מזכ"ל המועצה הנושא: 
נכח חבר ועדת ביקורת 

 ☒במהלך הדיון: 
 ☐נושא חסוי: 

יו"ר הוועדה, איתמר טרם, עדכן את חברי הוועדה בנוגע לתפקודו של מזכ"ל המועצה בכל הנוגע הערות: 

 לעבודתו וזאת על מנת שחברי הוועדה יחקרו את הנושא לעומק על מנת לגבש דעה בנושא. 

 

 

 

 

 

 

 נושאים לטיפול לקראת הישיבה הבאה ומשימות שחולקו, כולל תאריכי יעד:

 אין

 

 

 להעלות בישיבות הקרובות:הנושאים הצפויים 

 .הוצאת משלחת לפולין מטעם האוניברסיטה והאגודה, ולא דרך התאחדות הסטודנטים. 1

 דיון בנושא קמפיין חברתי. 2

 

 

 

 בברכה,

 איתמר טרם

 מעורבות סטודנטיאליתיו"ר ועדת 


